
HISZEKEGY 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És 
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

FOHÁSZ PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT  
Isten Fia, Téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden részére! 
Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi Édesanyánk által: ne engedd, hogy 
Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik 
egészen a Te Országodért szentelik magukat. Jézus, Te vagy az ember egyetlen 
Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a papságra, a 
megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra 
megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új 
munkásokat Országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban 
kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a 
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. 
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. 
Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 

� Mai szentmisénket Roik Mária kérésére Roik István lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz $555. 
Isten fizesse meg!  

� Imádkozzunk Szántó Erzsébet beteg testvérünkért, akit a minap helyeztek át a 
Civic Hospitalból a St. Vincent elfekvőbe az Empress St. és Lisgar St. sarkán. 
Közösségünk tagjainak módja van lelki támaszt nyújtani beteg testvérünknek, aki 
jelezte hogy minden személyes látogatásnak vagy telefonos megkeresésnek 
nagyon örülne. Látogatási idő minden nap délutánonként 3-tól 9 óráig van. 
Erzsébet testvérünk a 3201-es szobában fekszik, amely a 613-562-6262 
telefonszám 8307-es mellékén érhető el. 

� Március 27-én, szombaton, süteményvásár valamint ebéd lesz a Magyar házban. 
Az ebéd ára $8. 

� Április 10-én, szombaton, 18.00-tól az ottawai cserkészek mindenkit szeretettel 
meghívnak a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmával rendezendő Cserkészvacsorára és Táncra a Magyar házba. Jegyeket 
a vacsorára és az élőzenére a rendezőknél lehet előjegyezni (613.435.2500, 
613.835.5955, 613.823.7283). Belépő felnőtteknek $20, gyermekeknek 12 év 
alatt $10. Kérem, támogassuk fiataljainkat. 

� NAGYHETI MAGYAR NYELVŰ SZERTARTÁSOK RENDJE 
 Ápr. 2. – Nagypéntek – magyar mise d.u. 1:00 órakor. 
 Ápr. 4. – Húsvétvasárnap – magyar szentmise d.u. 16:00-kor. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  

További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy emailben 
(ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

MISEREND 

Március 28 Április 4 Április 11 Április 18 

12:30 16:00 12:30 12:30 

A KÉTNYELVŰ SZENTMISE rendjét a Hozsanna 14. oldalától lehet követni. 

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 60 Hogyha hozzád járulunk, 
Felajánlásra: 58 Bűnbánóknak menedéke 
Áldozásra: 118 Krisztus teste és szent vére, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 63 A keresztfához megyek, 

 
 

Zsoltár 
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért 

szívből ujjongunk. 
 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja 

a mi Urunk, Istenünk, mert jóságos és 
irgalmas vagyok tihozzátok! 

 
A szentmise olvasmányai 

Iz43, 16-21; 
Fil3, 8-14;  
Jn8, 1-11 

 
ÉN SEM ÍTÉLLEK EL. MENJ, DE TÖBBÉ 

NE VÉTKEZZÉL! 
 

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség weboldala 
http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com  

vagy http://www.omkk.tk 



A pápa katekézise Szent Bonaventuráról és Aquinói Szent Tamásról  

XVI. Benedek pápa március 17-én is a nagy középkori ferences teológus, 
Bagnoregiói Szent Bonaventura alakjával foglalkozott, immár a harmadik 
alkalommal. A a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson mintegy 11 
ezer zarándok vett részt, köztük magyar csoportok is.  

A pápa katekézisében párhuzamot vont Bagnoregiói Szent Bonaventura és 
kortársa, Aquinói Szent Tamás tanítása között. Mindketten nagy gondolkodók 
voltak, és az isteni kinyilatkoztatás misztériumát kutatták: Bonaventura 
ferences szerzetesként, Tamás pedig domonkosként. Mindketten olyan kolduló 
rendhez tartoztak, amely a XIII. században nagy spirituális lendületet és 
megújulást indított el az egész egyházban. Szorgalommal, szeretettel és 
szenvedéllyel szolgálták az Egyházat. Mindkettőjüket meghívták az 1274-es 
Lyoni Zsinatra, amely egyben haláluk éve is volt. Tamást Lyon felé tartva, 
útközben érte a halál, míg Bonaventura a zsinat időszakában halt meg. A Szent 
Péter téren álló szobraik is szimmetrikusan elhelyezve, az oszlopsor jobb- és 
baloldali szárnyáról tekintenek egymás felé. A hasonlóságok mellett azonban 
különbségek is vannak közöttük a filozófiai és teológiai megközelítésben, 
amelyek arra mutatnak mily eredeti gondolkodó volt mindkettő a maga 
területén. 

Az első különbség a teológia fogalmát érinti. Mindkét egyházdoktor azt kutatja, 
hogy a teológia gyakorlati vagy pedig elméleti tudomány. Aquinói Szent Tamás 
két egymással ellentétes lehetséges választ ad a teológia céljával 
kapcsolatban: az első, hogy a teológia eszmélődés a hitről, a hit célja pedig, 
hogy általa az ember jobbá váljon, Isten akarata szerint éljen, vagyis, hogy a 
helyes útra vezesse az embert. Következésképpen tehát a hit gyakorlati 
tudomány. A másik lehetőség szerint a teológia Isten megismerésére törekszik. 
Isten műve vagyunk, és Isten vezet bennünket, hogy helyesen cselekedjünk. 
Lényegileg tehát nem a cselekvés, hanem Isten megismerése a fontos. Szent 
Tamás végkövetkeztetése szerint a teológia mindkét szempontot tartalmazza: 
elméleti, mert Isten egyre jobb megismerésére törekszik és gyakorlati, mert 
életünket a jó irányba akarja fordítani. A megismerés elsőbbsége a gyakorlat 
összefüggésében alapvető irányt jelent Aquinói Szent Tamás számára. 
Szent Bonaventura a teológia szerepével kapcsolatban hasonló választ ad, ám 
a hangsúly eltérő. Három megkülönböztetéssel él: a megismerés és a gyakorlat 
primátusa mellé helyezi a bölcsességet, amely mind a két szempontot 
összeköti. A bölcsesség a megismerés legmagasabb formájára, a 
szemlélődésre törekszik, azzal a szándékkal, hogy „ut boni fiamus”, vagyis, 
hogy jókká váljunk. 
Szent Tamás és Szent Bonaventura különböző módon határozza meg az 
ember végső célját. Szent Tamás szerint ez Isten látása, mert Benne oldódik 
meg minden gondunk, Benne boldogok vagyunk és másra nincs szükségünk. 
Szent Bonaventura szerint viszont az ember végső célja az, hogy szeresse 
Istent, és eggyé forrjon az ember és az Isten szeretete. Nagy vonalakban tehát 
azt mondhatnánk, hogy Aquinói Szent Tamás számára a legnagyobb az Igaz, 
míg Bonaventura számára a Jó. A két elképzelés nem ellentétes egymással, 
hanem a közös alapvető látásmódnak két hangsúlyáról van szó. 

Az általános kihallgatáson a Szentatya köszöntötte a német fiatalokat, a 
meppeni katolikus iskola 800 növendékét, valamint az olasz Ivrea 

Egyházmegye 500 zarándokát. A Budapestről, Pátyról, Pócspetriből, Mérkből 
és Vállaljból érkezett híveknek a pápa ezt mondta: „Isten hozta a magyar 
híveket…. Szent József közbenjárását kérve adom rátok apostoli áldásommal”. 
 
Passió a Trafalgar téren, Londonban 

Nagypénteken London belvárosában, a Trafalgar 
téren adják elő a passiót, több mint száz színész 
közreműködésével. Jézus kihallgatása a Nemzeti 
Galéria lépcsőjén, a keresztrefeszítés Nelson 
oszlopa alatt történik. 

Az előadást szervező Wintershall Estate cég 
sajtótájékoztatón jelentette be az eseményt 
januárban. Peter Hutley producer elmondta, 
körülbelül huszonötezer nézőre számítanak. „Arra 
készülünk, hogy egy csodálatos keresztény 
hagyományt adjunk elő és megjelenítsük hitünket 
egy központi helyszínen, amelyet átjárt a 
történelem" – fogalmazott Hutley. „Evangelizálunk 
ahogy tőlünk telik. Igyekszünk átadni ezt a 
történetet mindazoknak, akik még nem hallottak 

róla. Ezt már nem tanítják, manapság már nem számít lényeges tudásnak." 
Nem ez az első vallásos esemény a Trafalgar téren, amely helyszíne volt már 
muszlim, hindu és zsidó vallási ünnepeknek is – írja az ICN. Nichols érsek így 
nyilatkozott az előadás tervéről: „Jézus szenvedéstörténete kultúránk 
középpontjában áll. Ha valaki nem vesz erről tudomást, nagyon sok mindent 
nem érthet meg abból, amely ma társadalmunk szövetét jelenti." „A passió 
feltárja az emberi lét értékeit, a fájdalom és a szenvedés természetét, a 
kereszt, az együttérzés, a megbocsátás, a remény és az örök élet felmutatása 
által." „A darab előadása nem prozelitizmus. Krisztus ismerete nem olyasmi, 
amit bárkire rá lehet erőltetni. Ez meghívás, hogy az emberek személyesen 
megismerjék Krisztust, és ez a tapasztalat átformálhatja őket." 

„Nagy örömmel tölt el, hogy sok keresztény felekezet híveivel együtt 
emlékeztethetjük a londoniakat arra, miért szabadnap a nagypéntek. A 
Wintershall játékok évek óta sokezer ember számára elevenítették meg a 
Szentírást. A Trafalgar téri passió tovább folytatja ezt a hagyományt és elviszi a 
húsvét igazi jelentését még több ember számára itt, London központjában." 

Jézust egy elkötelezett keresztény színész, James Burke-Dunsmore jeleníti 
meg, aki már 12 éve játssza ezt a szerepet. „Ennek az előadásnak a 
tapasztalata sosem volt világi, földi élmény. A felépítése nagyon intenzív. Néha 
nagyon eleven, de benne vannak a csend pillanatai is." 

Egy alkalommal a színész egyszerre készült előadni a Hamletet és a 
Passióban Jézust. „Nagy volt a kontraszt Shakespeare legsötétebb 
karakterének és Jézus alakjának megjelenítése, de nagyon sokat segített" – 
mondta. Burke-Dunsmore felidézte, amikor a Trafalgar téren a Nemzeti Galéria 
előtt járt, ahol a három kereszt fog állni: „Furcsa érzés ott sétálni, ahol az 
előadás lesz. Amikor legközelebb arra jár az ember, a helynek egészen 
megváltozik a hangulata. A darab április 2-án, nagypénteken 3.15-kor 
kezdődik. 


